TRANSURB S.A.
Str. Decebal, nr. 3, VASLUI
Nr. Înregistrare R. C. J37/119/1999
Cod fiscal: RO 11711424
Tel./Fax: 0235314831
E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro
ANUNŢ
SC Transurb S.A. Vaslui cu sediul în str. Decebal, nr. 3, Vaslui,
organizează concurs în data de 18.11.2021 - proba scrisă, pentru ocuparea unor
posturi contractuale vacante, după cum urmează:
 Conducator auto transport public de persoane

- 1 post

pentru perioada nedeterminata
 Controlor bilete – 1 post pentru perioada nedeterminata
Concursul se organizează astfel: în data de 18.11.2021, ora 10:00 - proba
scrisă şi în data de 19.11.2021, ora 10:00 - interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 17.11.2021, ora
14.00, la sediul Transurb S.A. Vaslui.
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
- selectia dosarelor 17.11.2021
- Proba scrisă 18.11.2021
- Interviu 19.11.2021
DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de 17.11.2021
, ora 14,00 la Biroul Resurse Umane al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui, , un
dosar care va conţine următoarele documente :
• opis documente care compun dosarul (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul
la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae - model europass;

• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• copie xerox permis de conducere categoria „D" (D1, D1E, D sau DE, sunt
valabile şi pentru transport cu troleibuzul, în condiţiile în care deţinătorii lor
deţin permis de conducere valabil pentru vehiculele din categoriile D sau DE.)
(doar pentru candidatii la postul de conducator auto)
• copie xerox după atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează
transport public de persoane în termen de valabilitate;
• fisa medicală;
• aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
• cazier judiciar;
• cazierul conducătorului auto de la Serviciul circulaţie al judeţului Vaslui;(doar
pentru candidatii la postul de conducator auto)
• copie xerox după cartelă tahograf electronic valabilă;(doar pentru candidatii la
postul de conducator auto)
• adeverinţă privind vechimea / copie xerox după cartea de muncă din care să
reiasă experienţa profesională în calitate de sofer profesionist; ;(doar pentru
candidatii la postul de conducator auto)
• recomandare de la ultimele două locuri de muncă, vizate de conducătorii
unităţilor respective dacă e cazul.
• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0235314831.
Bibliografie pentru postul deconducator auto :






Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă ;
Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii;
Ordonanta de urgenta privind circulatia pe drumurile publice nr 195/2006
Hotararea de guvern privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca nr
1146/2006





Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
Regulamentul Intern al SC Transurb SA Vaslui
Codul ETIC al SC Transurb SA Vaslui

Bibliografie pentru postul de controlor bilete:







OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare
Regulamentul Intern al SC Transurb SA Vaslui
Codul ETIC al SC Transurb SA Vaslui
Legea 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Codul Muncii actualizat (art. 1-65)
Legea 477/2004 privind codul de conduita al personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice
Conditii de Participare
o
o
o
o
o
o

au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
cunosc limba română scris şi vorbit.
au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
au capacitate deplină de exerciţiu.
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime sau alte condiţii specifice
potrivit postului scos la concurs.

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

CONDUCEREA,

